
ŠKO‐ENERGO 
Sokiho letecká liga 2018 
 

Pravidla soutěže v plném znění 
 
Soutěž  "Sokiho  letecká  liga  2018"  (dále  jen  jako  „Soutěž“)  se  řídí  těmito  pravidly,  která 
upravují práva a povinnosti pořadatele a jejích účastníků. 
 
 
Pořadatel Soutěže 
Pořadatelem  Soutěže  je  ŠKO‐ENERGO,  s.r.o.,  se  sídlem  Tř.  Václava  Klementa  869,  293  60 
Mladá Boleslav IČO: 61675938, DIČ: CZ61675938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze oddíl C vložka 38550 (dále jako "Pořadatel"). 
 
 
Předmět soutěže ‐ vymezení soutěžících 
Sokiho letecká liga je soutěž pro žáky základních škol a gymnázií z Mladé Boleslavi. 
 
Účastníkem soutěže se mohou stát 4členné soutěžní týmy ‐ letky, vytvořené z žáků 5. – 8. tříd 
z následujících základních škol:  

 Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 76 

 ZŠ Dr. E. Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905 

 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 

 Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 

 Masarykova základní škola Debř, Bakovská 7 

 SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav, Na Celně 2, Mladá Boleslav 

 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 

 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112/III 

 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574 

 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040 

 Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1 

 Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 

 Základní škola a Mateřská škola Dalovice, Dalovice 32 
 
a z žáků navštěvujících primy až tercie následujících gymnázií: 

 Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 

 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 
 
 
Pravidla soutěže 
Do soutěže se přihlašují pouze 4členné týmy z výše uvedených škol. Za jednu třídu se může 
účastnit  i  více  soutěžních  týmů; každý žák/student  se však může zúčastnit pouze v jednom 
soutěžním týmu. Každý soutěžní tým má svůj Průkaz letky, který musí řádně a čitelně vyplnit. 
Průkaz  letky/soutěžní  karta  slouží  k záznamům  o  plnění  úkolů  a  je  podkladem  pro 
vyhodnocení, losování a vyhlášení vítězného, resp. vylosovaných, soutěžních týmů. 
 



Každý  ze  soutěžních  týmů musí  splnit  všechny  následující  úkoly,  aby mohl  být  zařazen  do 
vyhodnocení a slosování: 
 
Letecký úkol 1 Výtvarný 
Úkolem je libovolnou výtvarnou technikou nakreslit sokola stěhovavého na list papíru formátu 
A 4. Soutěžící mohou při  kreslení používat   pro účely  inspirace předlohu. Kresba musí   být  
výtvorem jednoho z členů soutěžního týmu. Hotovou kresbu musí soutěžící tým čitelně označit 
jménem letky, uvést školu a třídu. Výkres následně musí vyfotit a foto umístit na facebook 
ŠKO‐ENERGO https://www.facebook.com/pg/SkoEnergo/posts/?ref=page_internal.  
Originál výkresu soutěžní  tým předá společně s vyplněným Průkazem letky svému třídnímu 
učiteli.  
 
Letecký úkol 2 Vědomostní 
Úkolem je správně odpovědět na následující otázky: 

a) Jaká je nejvyšší  naměřená rychlost sokola stěhovavého při střemhlavém letu k zemi? 
(zde je nutné uvést zdroj informací) 

b) Kolik je to mílí za hodinu? 
c) Jaká  je nejvyšší horizontální  rychlost sokola stěhovaného? (zde  je nutné uvést zdroj 

informací) 
d) Za  jak dlouho doletí  sokol  stěhovavý při  letu  svou nejvyšší  horizontální  rychlostí  ze 

Stezky korunami stromů v Krkonoších na komín v Mladé Boleslavi, kde hnízdí Soki? 
Odpovědi na všechny otázky musí soutěžní tým uvést do soutěžní  karty. Na každou otázku je 
dovolena pouze jedna odpověď. 
 
Letecký úkol 3 Vědomostní 
Úkolem je správně odpovědět na následující otázky: 

a) Jakou imatrikulaci má větroň Orlík VT – 116 vystavený v Leteckém muzeu Metoděje 
Vlacha v Mladé Boleslavi? 

b) Jaká je maximální rychlost větroně Orlík VT‐116?  
c) Je maximální rychlost větroně Orlík VT‐116 vyšší nebo nižší než nejvyšší rychlost sokola 

stěhovavého? O kolik kilometrů v hodině se liší? 
Každý soutěžní  tým musí navštívit Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Po 
předložení Průkazu letky bude celému týmu umožněn volný vstup do muzea. Soutěžní tým  si  
musí vyžádat u vstupu k exponátům od obsluhy muzea razítko do Průkazu letky  jako důkaz 
návštěvy  muzea.  V  muzeu  najde  soutěžní  tým  nápovědu  k některým  soutěžním  otázkám. 
Odpovědi na všechny otázky musí soutěžní tým uvést do soutěžní karty. Na každou otázku je 
dovolena pouze jedna odpověď. 
 
Letecký úkol 4 Konstruktérský 
Úkolem  je  vyrobit  co  největší  papírovou  vlaštovku  schopnou  letu.  Povoleným materiálem 
k výrobě vlaštovky je pouze papír. 
Letuschopnost papírové vlaštovky každý soutěžní tým předvede na akci, která se bude konat 
12. června 2018 od 14 hodin u Leteckého Muzea Metoděje Vlacha, Regnerova ulice, 293 60 
Mladá Boleslav.  Zde bude  současně  letuschopná papírová vlaštovka  změřena,  kdy  se bude 
měřit rozpětí vlaštovky a také její délka.  
 
 



Výhry  
Pro každého člena vítězného soutěžního týmu (1. místo): 

 iPhone 6 32 GB (celkem 4x) 
Paralelní hlavní výhra pro celou třídu, ze které pocházejí členové vítězného soutěžního týmu 

 1 x jednodenní výlet pro celou třídu do Krkonoš na Stezku korunami stromů s dalšími 
atrakcemi a občerstvením. 

 
Další výhry podle výsledků losování: 

 3 soutěžní týmy (2. až 4. místo) – každý člen týmu obdrží dron Falcon 

 3  soutěžní  týmy  (5.  až 7. místo) –  každý  člen  týmu obdrží ovládací model  vrtulníku 
Falcon 

 3 soutěžní týmy (8. až 10. místo) – každý člen týmu obdrží reproduktor LAMAX Beat 
Sphere SP‐1 

 3 soutěžní týmy (11. až 13. místo) – každý člen týmu obdrží plyšáka SOKIHO ‐ maskota 
ŠKO‐ENERGO 

 
Zvláštní cena 

 Zvláštní  cenou  bude  oceněn  soutěžní    tým,  který  předvede  největší  papírovou 
vlaštovku schopnou letu. Členové tohoto týmu vyhrávají  vyhlídkový let nad Mladou 
Boleslaví. 

 
 
Vyhodnocení soutěže 
Pořadatel  ze  Soutěže  vyloučí  každý Průkaz  letky/soutěžní  kartu,  která nesplňuje  podmínky 
těchto pravidel – obsahuje neúplné, nesprávné nebo nečitelné údaje, neobsahuje potvrzení o 
splnění úkolů č. 1 a č. 3, neobsahuje všechny odpovědi na otázky podle úkolů č. 2 a č. 3 nebo 
některá z těchto odpovědí je nesprávná. Vyloučené Průkazy letky a příslušné soutěžní karty se 
považují za neplatné. 
 
Pro  účely  vyhodnocení  soutěže  bude  ustavena  odborná  porota,  která  se  bude  skládat  z 
profesionálního výtvarníka a zástupců společnosti ŠKO‐ENERGO. Porota zkontroluje obsah a 
vyhodnotí  správnost  odpovědí  na  otázky  (úkoly  č.  2  a  č.  3)  a  kvalitu  výtvoru  (úkol  č.  1)  u 
každého odevzdané hrací karty/Průkazů letky.  
 
Vítězným soutěžním týmem (1. místo) se stává letka s nejvyšším celkovým počtem bodů za 
úkoly č. 1 až č. 3. V případě rovnosti bodů  soutěžních týmů bude o úspěšnějším soutěžním 
týmu rozhodovat   velikost papírové vlaštovky schopné  letu  (úkol č. 4). V případě shodných 
rozměrů papírové vlaštovky nebo v případě sporu o její velikost bude rozhodováno losem. 
 
Po určení vítězného soutěžního týmu (1. místo) bude ze všech doručených a platných Průkazů 
letky vylosováno dalších 12 soutěžících týmů, které obdrží výhry (2. až 13. místo). Losování 
proběhne po skončení akce o největší papírovou vlaštovku dne 12. června 2018 od 14 hodin u  
Leteckého Muzea Metoděje Vlacha, Regnerova ulice, 293 60 Mladá Boleslav, a  to veřejně. 
Losování provede zástupce Pořadatele nebo osoba jím pověřená za přítomnosti dvou svědků. 
Výherci cen budou losováni postupně v pořadí cen za 2. místo (první  losování) až 13. místo 
(poslední  losování). O průběhu  losování  bude pořízen  zápis,  jehož pravost  svým podpisem 
stvrdí osoba provádějící losování a přítomní dva svědci.   



Časový harmonogram soutěže, vyhlášení vítězů a předání výher 
Třídní učitelky/učitelé budou nejpozději do 15. května 2018 informovat své třídy o soutěži a 
zájemcům rozdají Průkazy letky/soutěžní karty.  
 
Každý soutěžní tým je povinen vypracovat všechny zadané úkoly, vyplnit Průkaz letky/soutěžní 
kartu, přiložit výkres sokola stěhovavého a předat vše třídní učitelce/třídnímu učiteli, příp. na 
místo  k  tomu  ve  škole  určené,  do  4.  června  2018.  Škola  zajistí  doručení  všech  těchto 
dokumentů Pořadateli nejpozději do 6. června 2018.  
 
Závěrečná akce proběhne 12. června 2018 od 14 hod. u Leteckého muzea Metoděje Vlacha, 
na které dojde k vyhodnocení konstruktérského  úkolu č. 4., k vyhlášení vítězného týmu (1. 
místo),  k vylosování  soutěžních  týmů na 2. až 13. místě a k předání  cen. Pokud se některý 
z členů vítězného týmu nebo týmu vylosovaného na 2. až 13. místě nezúčastní předání cen, 
bude  si  jí  moci  vyzvednout  osobně  nebo  prostřednictvím  svého  zákonného  zástupce  u 
Pořadatele nejpozději do 30. září 2018. 
 
 
Zpracování osobních údajů  
Pořadatel bude  jako správce zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu  jméno, 
příjmení, škola a třída, a to za účelem za účelem vyhodnocení výsledků soutěže a následného 
kontaktování výherců a předání cen po dobu trvání soutěže, tj. do 12. června 2018. 
 
Pořadatel bude  jako správce zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu  jméno, 
příjmení, škola a třída, a to za účelem za účelem vedení evidence výherců pořádaných soutěží 
a předaných cen. Poskytnutí osobních údajů  je dobrovolné; bez  jejich poskytnutí však není 
účast v soutěži možná. Dokumenty s těmito údaji (Průkaz letky) budou uloženy po dobu 3 let 
od  skončení  soutěže,  tj.  do  12.  června  2021  pod  uzávěrou  v sídle  Pořadatele. Mohou  být 
zpřístupněny  pouze  pověřeným  zaměstnancům  Pořadatele,  jeho  statutárnímu  orgánu  a 
orgánům a osobám, které mají podle zákona právo požadovat informace.  
 
Účastník  soutěže,  resp.  jeho  zákonný  zástupce,  má  (i)  právo  přístupu  ke  zpracovávaným 
osobním údajům,  (ii)  právo  na  opravu  osobních  údajů,  (iii)  právo  na  přenositelnost  údajů, 
pokud  jsou  splněny  podmínky  stanovené  právním  předpisem,  (iv)  právo  na  omezení 
zpracování,  (v) právo vznést námitku proti zpracování,  (vi) právo na výmaz osobních údajů, 
(vii) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, pokud k němu 
podle informace Dodavatele dochází a (viii) právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. 
 
 
Další ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla této Soutěže, včetně Doby platnosti, či 
Soutěž přerušit nebo předčasně ukončit. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami obdobného typu a hodnoty a 
měnit  podmínky  předávání  cen  v případě,  že mu  nebudou  poskytnuty  tak,  aby mohly  být 
výhercům předány v souladu s těmito Pravidly. 
 



Soutěžní  tým,  jeho  jednotliví  členové nebo  jejich zástupci, nemají vůči Pořadateli nárok na 
výhru. Výherce  se   nemůže domáhat po   Pořadateli   výměny  ceny   za  jinou  cenu  nebo  jejího  
nahrazení  peněžitým  plněním.  Výherce  může  výhru  postoupit  na  jinou  osobu  pouze  se 
souhlasem Pořadatele. 

Jednotlivé  ceny  mohou být  zatíženy  daňovou  povinností  na  straně  výherce.  Pokud  vznikne  
výherci daňová povinnost, je výherce povinen vypořádat své daňové závazky vůči státu. 

Veškeré  náklady  spojené  s účastí  v Soutěži,  včetně  převzetí  výhry,  si  nese  každý  soutěžící  
výlučně ze svého, resp. žádný soutěžící nemá vůči pořadateli nárok na náhradu těchto nákladů. 

V  případě  jakéhokoli  sporu  týkajícího  se  Soutěže  bude  rozhodnutí  Pořadatele  konečné  a  
závazné. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím nesprávných údajů 
Soutěžícím. Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. 

Zapojením  se  do  Soutěže  vyjadřují  Soutěžící  svůj  souhlas  řídit  se  těmito    pravidly  Soutěže.  
Ustanovení pravidel a průběh Soutěže se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Pořadatel zajistí ověření věcné správnosti a průběh Soutěže v souladu s pravidly. 

Tato Soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook 
a   se  společností  Facebook  nijak  nesouvisí.   Soutěžící   je  srozuměn  s  tím,  že  poskytuje  své  
informace Pořadateli Soutěže a nikoliv společnosti Facebook, přičemž aktivita účastníka na 
internetové  stránce  www.facebook.com  podléhá  taktéž  podmínkám  provozovatele  této  
internetové stránky, kdy s tímto je účastník seznámen. 

Pravidla Soutěže jsou vyhlášeny a schváleny v Mladé Boleslavi, dne 14. května 2018 a budou 
k dispozici k nahlédnutí na stránce Pořadatele v záložce „Sokiholiga“. 

V Mladé Boleslavi dne 14. května 2018 


